
 

Grozījumi Nr.1 iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta 

„Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūve” ietvaros” (id. nr. SOP 
2016/07 EJZF) nolikumā. 

Salacgrīva, 2016.gada 13.septembrī. 

Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkumu komisijas 2016.gada 13.septembra sēdē ir 

apstiprinājusi sekojošus grozījumus iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības 

pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” 
ietvaros”, ident. Nr. SOP 2016/07 EJZF, nolikumā:  

 

1. Izteikt Nolikuma 8.1.3. a); b); un c) apakšpunktus, 8.3.1.apakšpunktu, 

8.3.2.apakšpunktu, 8.3.3. apakšpunktu, 9.5.6. a); b) un c) apakšpunktus izteikt 
sekojošā redakcijā: 

 

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a. Galvenajam būvuzraugam ir spēkā esošs Latvijas Jūrniecības savienības 

sertificēšanas centra izsniegts sertifikāts upju un jūras hidrotehnisko vai ostu un 
jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzībā;  

b. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugam ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu 
izbūves darbu būvuzraudzībā; 

c. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraugam ir spēkā 
esošs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā. 

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 
ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai 
Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 

8.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) 

laikā ir veicis būvuzraudzību vismaz 3 (trijos) būvobjektos (t.sk. visi būvobjekti ir 
nodoti ekspluatācijā), kuros katrā uzbūvēta, pārbūvēta (rekonstruēta) vai 

atjaunota kāda no jūras un upju hidrotehniskajām būvēm - piestātne, krasta 
stiprinājums, mols, muliņš, dambis vai viļņlauzis, vai kāda no sekojošām 

transportbūvēm - atbalstsiena, tilts, viadukts vai liela izmēra caurteka (virs 2 m 

diametrā), un Pretendents vismaz vienā no šiem objektiem ir hidrotehniskās 
būves būvdarbu būvuzraudzība, kurā ir izbūvēta tērauda rievsienas 

konstrukcijas (rievsienas garums sastāda vismaz 80 m). 

8.3.2. Pretendenta piedāvātais galvenais būvuzraugs iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 

2012., 2013., 2014. un 2015.g.) laikā ir uzraudzījis vismaz 2 (divus) būvobjektus 
(t.sk. visi būvobjekti ir nodoti ekspluatācijā), kur uzbūvēta, pārbūvēta 

(rekonstruēta) vai atjaunota kāda no upju vai jūras hidrotehniskām būvēm – 
piestātne, krasta stiprinājumi, mols, muliņš, dambis vai viļņlauzis, un vismaz 

vienā no tām tehniskais risinājums ir līdzvērtīgs (rievsienas garums sastāda 

vismaz 80 m). 

8.3.3. Pretendents Būvdarbu būvuzraudzībai var piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām 
pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa 
rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

 

9.5.6. Pretendenta piedāvātā: 



a. Atbildīgā būvuzrauga Latvijas Jūrniecības savienības sertificēšanas centra 

izsniegts sertifikāts upju un jūras hidrotehnisko vai ostu un jūras hidrotehnisko 
būvju būvdarbu būvuzraudzībā kopiju; 

b. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga būvprakses sertifikāta elektroietaišu 
izbūves darbu būvuzraudzībā kopija; 

c. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga būvprakses sertifikāts 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā kopiju; 

Par attiecīgo sertifikātu esamību un derīguma termiņu Pasūtītājs var pārliecināties 
publiskajās datubāzēs. 

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie 
tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai 
Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 

 
2. Izteikt nolikuma A pielikuma “Tehniskā specifikācija” 7.1.apakšpunktu sekojošā 

redakcijā: 
 

7.1. Izpildītājam būvuzraudzībā jānodrošina vismaz šādi darbinieki  un šādu minimālo 
speciālistu klātbūtne Būvobjektā:  

 

Nr.p.
k 

Darbinieka 
pienākumi 

Darbinieku skaits Ieguldījums Minimālais 
inženierdienu 

skaits 
Būvdarbu 

periodā. 

1. 

Upju un jūras 

hidrotehnisko 
vai ostas un 

jūras 
hidrotehnisko 

būvju 
būvuzraugs 

1 1 slodze* 

 

 
250 

2. 
ŪKT sistēmu 

būvuzraugs 
1 

Sistēmas 

izveides laikā 

30 

3. 

Elektroietaišu 

sistēmu 
būvuzraugs  

 

1 
Sistēmas 

izveides laikā 

20 

* 1 slodze – speciālistam jābūt objektā ne mazāk 5 darba dienas nedēļā. 
1 inženierdiena = 8 darba stundas 

Plānotais būvdarbu sākums 2016.gada oktobris, būvdarbu ilgums 52 nedēļas.  
Objekta nodošanai ekspluatācijā – izpilddokumentācijas sagatavošanai 
paredzētas 14 dienas.  
Viens speciālists var apvienot vairāku darbinieku pienākumu pildīšanu.  

 

3. Izteikt Nolikuma C pielikuma “Būvuzraudzības līguma projekts” 
5.1.40.apakšpunktu, 5.1.41.apakšpunktu, 5.1.42.apakšpunktu, 13.2.2. 

apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: 

 

5.1.40. Būvuzraudzības veikšanai norīkot Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto 
atbildīgo būvuzraugu, - sertificētu speciālistu upju un jūras hidrotehnisko 

būvju vai ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzībā;  

5.1.41. Būvuzraudzības veikšanai norīkot Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto 

sertificēto speciālistu elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā;  



5.1.42. Būvuzraudzības veikšanai norīkot Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto 

sertificēto speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu 
būvuzraudzībā; 

 

13.2.2. Atbildīgais būvuzraugs – <vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasts.>, upju un jūras 
hidrotehnisko vai ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanas 

sertifikāta Nr........, tālr. ……….; 

 


